ราง
(สําเนา)
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพือ่ รับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม
หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป# 2560
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
---------------ดวยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม
หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป# 2560 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 (9)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. วาดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551
จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน พรอมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อรับทุน ดังตอไปนี้
1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน 51 หนวย รวม 60 ทุน
(รายละเอียดของทุนแตละหนวยตามเอกสารแนบทาย 1)
ทั้งนี้ ก.พ. อาจปรับเปลี่ยนประเทศที่กําหนดใหไปศึกษาตามที่เห็นสมควร เพื่อประโยชน=ของ
ทางราชการ
2. ขอผูกพันในการรับทุน
2.1 ผูไดรับทุนจะตองกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง
กรม หรือหนวยงานของรัฐ ที่ ก.พ. กําหนด เป@นระยะเวลาไมนอยกวา 2 เทาของระยะเวลาที่ไดรับทุน
2.2 กรณีที่ผูไดรับทุนไมเขาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใชทุนตามสัญญา
ที่ไดทําไวกับ สํา นักงาน ก.พ. นอกจากจะตองชดใชเงิน ทุน ที่ไดจายไปแลวทั้งสิ้น ยังจะตองชดใชเงิน อีก 2 เทา
ของจํานวนเงินทุนดังกลาวใหเป@นเบี้ยปรับอีกดวย
3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ
3.1 ผูมีสิทธิสมัครสอบจะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1.1 เป@นผูมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บขาราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 (รายละเอี ย ดตามเอกสารแนบทาย 2) และเป@ น ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
ตามที่กําหนดไวในแตละหนวยทุนตามเอกสารแนบทาย 1

-23.1.2 ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
(1) เป@น ผู ที่กํา ลัง ศึก ษาอยู ในชั้น ป#สุด ทายของหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี
หรือ หลักสูตรอื่ นที่เทียบไดในระดับเดี ยวกัน และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึ กษาที่ ผ านมาในระดั บ
ปริญญาตรีไมต่ํา กวา 2.75 หรือ 3.00 แลวแตกรณี และเมื่อสํา เร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรีแลว จะตองได
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่ํากวา 2.75 หรือ 3.00 แลวแตกรณีตามที่ไดกําหนดไวในแตละหนวยทุน
ตามเอกสารแนบทาย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรอยละ 70.00
หรือ 75.00 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และมีอายุไมเกิน 35 ป# นับถึงวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 29 ธันวาคม 2559) หรือ
(2) เป@น ผู ไดรับ ปริญ ญาตรีห รือคุณวุฒิอยางอื่น ที่เ ทีย บไดในระดับ เดีย วกัน
และตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาไมต่ํากวา 2.75 หรือ 3.00 แลวแตกรณีตามที่ไดกําหนดไวใน
แตละหนวยทุนตามเอกสารแนบทาย 1 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0)
หรื อ รอยละ 70.00 หรื อ 75.00 หรื อ เที ย บไดไมต่ํา กวานี้ และมี อ ายุ ไ มเกิ น 35 ป# นั บ ถึ ง วั น ที่ ปN ด รั บ สมั ค ร
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
3.1.3 ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก
เป@นผูไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน และมีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูต รการศึกษาไมต่ํา กวา 3.50 (ในระบบการวัด ผลที่คิด คะแนนให A=4, B=3,
C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือรอยละ 85.00 หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ และมีอายุไมเกิน 40 ป# นับถึงวันที่ปNด
รับสมัคร (วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
3.2 ผูสมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาไมเป@นไปตามหลักเกณฑ=ที่กําหนดไว ตามขอ 3.1.2 หรือขอ 3.1.3 จะตองมีหนังสือรับรองผลการเรียน
จากสถานศึกษามาแสดงวาเป@นผูมีผลการเรียนเทียบเทากับผลการเรียนที่กําหนดไวในแตละหนวยทุนตามเอกสารแนบทาย 1
หากผูใดไมมีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือวาขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
3.3 สํา หรั บ ทุ น ที่ ใ หไปศึ ก ษาตอในระดั บ ปริ ญ ญาโท ผู สมั ค รสอบตองเป@ น ผู ซึ่ ง ไมเคย
ไดรับปริญญาโท หรือเทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเนนทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
3.4 ผูสมัครสอบซึ่งเป@นผูรับทุนรัฐบาลและอยูระหวางดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ
ไมมีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
3.5 ผูสมัครสอบที่เคยไดรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศมาแลว ตองเป@น ผู ซึ่ง
หมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุนตามสัญญาที่ไดทําไวกับ ก.พ. หรือสวนราชการแลว ภายในวันที่ปNดรับสมัคร
(วันที่ 29 ธันวาคม 2559) ยกเวน กรณีที่สมัครสอบในหนวยทุนที่จัดสรรใหแกสวนราชการเดียวกันกับที่ผูสมัครสอบนั้น
สัง กัด อยู จะตองแสดงหนัง สือ อนุญ าตใหสมัค รสอบจากหัว หนาสวนราชการเจาสัง กัด หากมิไ ดแสดงหนัง สือ
ดังกลาว ก.พ. จะพิจารณาไมใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
3.6 ผูสมัครสอบที่ไดรับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ หรือในประเทศ และยังมี
ขอผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใชทุน ใหแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบ และยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่ไดรับ ทุน จากหัว หนาสวนราชการเจาสังกัด หรือหัว หนาหนวยงานเจาของทุน หากมิไดแสดงหนังสือดังกลาว
ก.พ. จะพิจารณาไมใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน
3.7 ผูสมัครสอบที่เป@นขาราชการ ตองแสดงหนังสืออนุญาตใหสมัครสอบ และยินยอมใหโอน
ไปปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับทุนจากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หากมิไดแสดงหนังสือดังกลาว ก.พ. จะพิจารณา
ไมใหมีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการใหทุน

-33.8 เป@นผูที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
3.9 สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน เพื่อ
รับทุนรัฐบาลฯ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝWายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501
และตามความในขอ 6 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4. การรับสมัครสอบ
4.1 ผู ประสงค= จ ะสมั ค รสอบ ดู ร ายละเอี ย ดไดที่ ศู น ย= ข าวสํา นั ก งาน ก.พ. 47/111
ถนนติวานนท= ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และทางอินเทอร=เน็ตในเว็บไซต=ของสํานักงาน ก.พ.
ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th พรอมทั้งสามารถพิมพ=แบบฟอร=มที่ใชในการสมัครสอบ
จากเว็บไซต=ดังกลาว
4.2 กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธกี ารสมัคร
4.2.1 ผูประสงค=จะสมัครสอบ สมัครไดตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2559
ทางอินเทอร=เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้
(1) เปNดเว็บไซต= http://scholar.ocsc.go.th
(2) กรอกขอความในใบสมั ครใหถู กตองและครบถวน ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน
ที่กําหนด ระบบจะออกแบบฟอร=มการชําระเงินผานเคาน=เตอร= บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ=แบบฟอร=มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผน หรือ
หากไมมีเครื่องพิมพ=ในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกขอมูล
ในกรณีที่ไมสามารถพิมพ=แบบฟอร=มการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสอบ
สามารถเขาไปพิมพ=แบบฟอร=มการชํา ระเงิน หรือบัน ทึกขอมูล ลงในสื่อบัน ทึกขอมูล ใหมไดอีก แตจะแกไขขอมูล
ในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ=แลวไมได
4.2.2 นํ า แบบฟอร=ม การชํ า ระเงิน ไปชํ า ระเงิน คาธรรมเนีย มในการสมัค รสอบ
เฉพาะที่เ คาน=เ ตอร= บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่ว ประเทศ ชื่อ บัญ ชี “คาธรรมเนีย มสอบทุน ของ ก.พ.”
ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ=
เมื่อชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว
4.2.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบดวย
(1) คาธรรมเนียมสอบ หนวยละ 100 บาท
(2) คาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเทอร=เน็ต จํานวน 30 บาท
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

-44.2.4 ผูสมัครสอบที่ชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบแลว จะไดรับเลขประจําตัวสอบ
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับของการชําระเงิน ทั้งนี้ ผูสมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของการชําระเงิน
ไดภายหลังการชําระเงิน 7 วัน
4.2.5 ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
4.2.6 การสมัครสอบตามขั้นตอนขางตน ถือวาผูสมัครสอบเป@นผูลงลายมือชื่อ และ
รับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส= พ.ศ. 2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครสอบจงใจกรอกขอมูลอันเป@นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอ
เจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
4.3 เอกสาร หลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบขอเขียน
(1) ใบสมัครที่พิมพ=จากอินเทอร=เน็ต ติดรูปถายหนาตรงขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 1 ป# ลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน
(2) สํา เนาปริญ ญาบัต ร หรือ สํา เนาหนัง สือ รับ รองฉบับ สภามหาวิท ยาลัย อนุมัติ
พรอมทั้งสํา เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นตลอดหลั กสู ต ร (Transcript of Records) ของระดั บ ปริ ญ ญาตรี
กรณีผูสมัครที่กําลังศึกษาอยูชั้นป#สุดทายของระดับปริญญาตรี ใหนําสําเนาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิ สําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา พรอมสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
ทุกภาคการศึกษาที่ผานมา
(3) สํา เนาระเบี ย นแสดงผลการเรี ย นตลอดหลั ก สู ต ร (Transcript of Records)
ของระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สําหรับผูที่ใชวุฒิปริญญาโทในการสมัครสอบเพื่อรับทุนไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน
(5) หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับทุน
จากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด หรือหัวหนาหนวยงานเจาของทุนตามแบบฟอร=ม สนง. ก.พ. 5 ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ในกรณีที่ผูสมัครสอบเป@นขาราชการ หรือผูสมัครสอบที่มีขอผูกพันกับสวนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช ตองไดรับ
อนุญาตภายในวันที่ปNดรับสมัคร (วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
(6) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสําคัญการสมรส
หนังสือรับรองผลการเรียน ผลการสอบภาษาอังกฤษ เป@นตน
สําเนาเอกสารทุกฉบับใหเขียนรับรอง “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันที่ ระบุเลขประจําตัวสอบ
กํากับไวมุมดานขวาของเอกสารทุกฉบับ โดยใหบรรจุเอกสารดังกลาวใสในซองเอกสารขนาด A4 เขียนชื่อ - นามสกุล
และเลขประจําตัวสอบไวที่หนาซอง
4.4 ในการสมัครสอบ ผูสมัครสอบตองตรวจสอบและรับรองตนเองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง รวมทั้งตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเป@นจริง หากปรากฏ
ภายหลังวาผูสมัครสอบผูใดมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครสอบ
จะถือวาผูนั้นเป@นผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบให

-54.5 ผูสมัครสอบมีสิทธิสมัครไดคนละ 2 ประเภททุน โดยแตละประเภททุนใหเลือกสมัครได
1 หนวยทุน
4.6 ผูที่ไดสมัครสอบไวแลว จะขอเพิ่ม ถอน หรือขอเปลี่ยนหนวยทุนที่สมัครสอบไวไมได
4.7 การสอบขอเขียน และการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน จะดําเนินการสอบ
ที่สนามสอบกรุงเทพมหานคร และ/หรือปริมณฑล
4.8 ผูสมัครสอบที่เป@นผูพิการทางการเห็น ทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย ทางการเคลื่อนไหว
หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย= เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ=
ความพิการ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอํานวย ความสะดวกใหในวันสอบ
ตามที่แจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบในวันสมัครสอบ และตามที่สํานักงาน ก.พ. เห็นสมควร
5. การแตงตั้งกรรมการเกีย่ วกับการสอบ
5.1 ก.พ. แตงตั้ ง คณะกรรมการดํา เนิ น การสอบแขงขั น และคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ รั บ ทุ น
เลาเรียนหลวงและทุนรัฐบาล
5.2 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ
ประจําวิชา และกรรมการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
5.3 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กําหนดระเบียบและวิธีการสอบ ตัดสินปrญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูสมัครสอบและปrญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการ
สอบแขงขันที่ไมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ และพิจารณาผูไดรับทุนแทน
5.4 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขัน
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน และ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
6. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานทีส่ อบ และระเบียบและวิธกี ารสอบ
สํานักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต= http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th หัวขอการประกาศ
รายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบ
7. การสอบและเกณฑ=การตัดสิน
7.1 ผูสมัครสอบจะตองสอบตามหลักสูตร โดยวิธีการสอบขอเขียน ดังนี้
7.1.1 วิชาภาษาอังกฤษ
- Vocabulary and Expressions
- Error Recognition
- Reading Comprehension

-67.1.2 วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ
ทดสอบความสามารถในการวิเ คราะห=แ ละการใชเหตุผ ล โดยการให
แปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประเด็นจากขอความ หรือบทความ แกปrญหาขอมูลเชิงปริมาณ และวิเคราะห=
หาแนวโนมหรือการเปลี่ยนแปลงที่นาจะเป@นไปไดจากขอมูล เหตุการณ=ทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม
7.1.3 การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน
จะประเมิน จากประวัติส วนตัว ประวัติการศึกษาของผู สมัคร เพื่อพิจ ารณา
ความเหมาะสมในดานตาง ๆ ที่จําเป@นสําหรับการไปศึกษาตอตางประเทศ เชน พื้นความรูที่จําเป@นสําหรับการไปศึกษาตอ
ในสาขาวิชาที่สมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติตอการรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
และการกลับมารับราชการ ประสบการณ= ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ= การปรับตัวเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม
เชาวน= ปr ญ ญา และบุ ค ลิ ก ภาพอยางอื่ น เป@ น ตน โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ= และ/หรื อ โดยการพิ จ ารณาประเมิ น
ดวยวิธีการตาง ๆ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Centers Method : ACM)
7.2 ผู ที่มีสิท ธิเ ขารับ การประเมิน ความเหมาะสมของบุค คลเพื่อ รับ ทุน แตละหนวยทุน
ตองสอบผานขอเขียนตามเกณฑ=การตัดสิน ดังนี้
7.2.1 สอบผานวิชาภาษาอังกฤษ โดยตองไดคะแนนไมต่ํากวาคะแนนเฉลี่ย (mean)
ของผูเขาสอบทั้งหมด
7.2.2 สอบผานวิ ช าความสามารถทั่ ว ไปเชิ ง วิ ช าการ โดยตองไดคะแนนไมต่ํ า กวา
คะแนนเฉลี่ย (mean) ของผูเขาสอบทั้งหมด
7.2.3 ไดคะแนนรวมวิ ช าภาษาอั ง กฤษ และวิ ช าความสามารถทั่ ว ไปเชิ ง วิ ช าการ
ตามที่กําหนดในขอ 7.2.1 และ 7.2.2 เรียงตามคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ โดยคัดไว จํานวนไมเกิน 5 เทาตอ 1 ทุน
ยกเวน ทุนหนวยใดมีจํานวน 2-4 ทุน ใหคัดไว จํานวนไมเกิน 3 เทาของจํา นวนทุน หรือไมเกิน 2 เทา หากมี
จํานวนตั้งแต 5 ทุนขึ้นไป
7.3 ผูสอบแขงขันไดในแตละหนวยทุนจะตองเป@นผูสอบไดคะแนนการประเมินความเหมาะสม
ของบุคคลเพื่อรับทุนไมต่ํากวารอยละ 70
7.4 ผูสอบแขงขั น ไดที่ ไดคะแนนการประเมิ น ความเหมาะสมของบุ คคลเพื่ อรั บ ทุ น สู งสุ ด
มีสิทธิไดรับทุนกอนผูสอบแขงขันไดที่ไดคะแนนต่ํากวาลงมาตามลําดับ
7.5 ในกรณีที่ผูสอบแขงขันไดที่ไดคะแนนการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนเทากัน
ใหพิจารณาผูที่ไดคะแนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการสูงกวาเป@นผูมีสิทธิไดรับทุนกอน
ถาไดคะแนนเทากันอีกใหสัมภาษณ=เป@นภาษาอังกฤษอีกครั้ง และใหผูที่ไดคะแนนสัมภาษณ=เป@นภาษาอังกฤษสูงกวา
เป@นผูมีสิทธิไดรับทุนกอน
7.6 ผูสอบแขงขันไดที่มีสิทธิไดรับทุนหลายประเภท จะไดรับทุนที่ไดเลือกไวเป@นลําดับแรก
ในใบสมัครสอบกอน และเมื่อมีสิทธิไดรับทุนประเภทใดหรือทุนหนวยใดแลว จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุนที่เหลือทั้งหมด
7.7 คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันและคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูมีสิทธิ
ไดรับทุนเทานั้น

-77.8 ผูมี สิ ทธิไดรั บ ทุน รายใดไมมารายงานตั ว ตามวั น เวลา และสถานที่ ที่สํ านั กงาน ก.พ.
กําหนดไวในประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน โดยมิไดแจงใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน
7.9 ถาผูมีสิทธิไดรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน ถูกเพิกถอนการใหทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน
จะพิจารณาใหผูที่ไดคะแนนในลําดับถัดไปของทุนหนวยนั้น และยังมิไดรับทุนในการสอบครั้งเดียวกันนี้เป@นผูมีสิทธิ
ไดรับทุนแทน ทั้งนี้ ตองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิไดรับทุน
7.10 กรณีที่ทุนหนวยใดไมมีผูสมัครสอบหรือไมมีผูมีสิทธิไดรับทุน คณะกรรมการดําเนินการสอบ
แขงขันและคัดเลือกฯ อาจพิจารณาใหผูสอบแขงขันไดจากทุนหนวยอื่น หรือทุนอื่นเป@นผูมีสิทธิไดรับทุนแทน
8. การรายงานตัวและการอบรม
ผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองไปรายงานตัวและเขารับการอบรมตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
9. การตรวจสุขภาพและอนามัย
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองไปตรวจสุขภาพและอนามัยกับคณะกรรมการแพทย=ของ ก.พ. ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของคณะกรรมการแพทย=ของ ก.พ.
ใหถือเป@นที่สุด ผูเขารับการตรวจสุขภาพและอนามัยจะไมมีสิทธิขอใหทบทวนแตประการใด
10. การทําสัญญา
ผูมีสิทธิไดรับทุนตองทําสัญญาตามแบบสัญญาที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ จะทําสัญญาได
ตอเมื่อมีผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย=ของ ก.พ. ที่ระบุวาพรอมที่จะไปศึกษาตอตางประเทศได
11. การรับเงินทุน
ผูไดรับทุนจะไดรับเงินทุน เมื่อทําสัญญาเรียบรอยแลว และไดรับคาใชจาย เชน คาตั๋วโดยสาร
เครื่องบินไป-กลับ คาใชจายเตรียมตัวกอนเดินทาง คาใชจายประจําเดือน คาเลาเรียน คาหนังสือและคาอุปกรณ=
การศึกษา คาคอมพิวเตอร= เป@นตน
12. การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครสถานศึกษา
ผูไดรับทุนตองเขาทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด ยกเวนทุนที่ไปศึกษา
ในสถานศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา
13. การสมัครสถานศึกษาและการเดินทาง
ผูไดรับทุนตองสมัครเขาเรียนในสถานศึกษาตามแนวการศึกษาที่ไดกําหนดไว และเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแลว จึงจะใหผูไดรับทุนเดินทางไปศึกษา

-814. การเพิกถอนการใหทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการใหทุนแกผูไดรับทุน หากเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
14.1 ไมผานการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย=ของ ก.พ.
14.2 กรณีผูที่กําลังศึกษาอยูในชั้นป#สุดทายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได
ในระดับเดียวกัน ซึ่งไมสําเร็จการศึกษาในป#การศึกษา 2559 และ/หรือเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
คุณวุฒิอยางอื่น ที่เ ทีย บไดในระดับ เดีย วกัน ไดคะแนนเฉลี่ย สะสมตลอดหลักสูต รต่ํา กวา 3.00 ยกเวนสาขาวิช า
วิทยาศาสตร=ชีวภาพ วิทยาศาสตร=กายภาพ คณิตศาสตร=และสถิติ คอมพิวเตอร= สารสนเทศศาสตร= เกษตรศาสตร=
เภสัชศาสตร= วิศวกรรมศาสตร= สัตวแพทยศาสตร= ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ํากวา 2.75
14.3 กรณีผูสมัครสอบซึ่งมีขอผูกพันกับสวนราชการในการปฏิบัติร าชการชดใช มิไดยื่น
หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบและยินยอมใหโอนไปปฏิบัติงานในหนวยงานที่ไดรับทุน จากหัวหนาสวนราชการเจาสังกัด
หรือหัวหนาหนวยงานเจาของทุน ตามขอ 3.5 3.6 หรือ 3.7
14.4 หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทําสัญญาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด
14.5 เป@นผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไมอยูในมาตรฐาน หรือไมเหมาะสม หรือไมประพฤติตน
ตามแนวทางที่ ก.พ. กําหนด
14.6 ขาดการติดตอกับเจาหนาที่เกิน 1 ป#
14.7 มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ไดคะแนนต่ํากวา 550 (Paper–based)
หรือต่ํากวา 213 (Computer-based) หรือต่ํากวา 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ
เทียบไดต่ํากวานี้ หรือ
(2) ผลการสอบภาษาอัง กฤษไมเป@น ที ่ย อมรับ ของสถานศึก ษาที ่จ ะไปศึก ษาตอ
(ยกเวน ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิไดใชผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเขาศึกษา)
14.8 หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ย งกํา หนดการเดิน ทางไปศึกษาตอเมื่อสถานศึกษา
ตอบรับแลว
14.9 ไมไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาตอ ภายในระยะเวลา 1 ป#
นับแตวันประกาศรายชื่อเป@นผูมีสิทธิไดรับทุน
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
(ลงชื่อ)

พัชรภากร เทวกุล
(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)
รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการ ก.พ.

สําเนาถูกตอง
(นางสาวสุภร ปุริสังคหะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

เอกสารแนบทาย 1
รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

0131401 สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร9

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

เศรษฐศาสตร9การพัฒนา

โท

0131402 สํานักงานคณะกรรมการ Economics
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

เศรษฐศาสตร9เพื่อการพัฒนา

เอก

0131403 สํานักงานคณะกรรมการ สถิติเพื่อการวิจยั
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

สถิติ/ สถิติประยุกต9/
คณิตศาสตร9/ เศรษฐมิติ

โท

0131404 สํานักงานคณะกรรมการ Development Studies
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

Strategic Planning

โท

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
สหราชอาณาจักร
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
สหรัฐอเมริกา
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
สหราชอาณาจักร
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ราชอาณาจักรเนเธอร9แลนด9
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
เครือรัฐออสเตรเลีย
สาธารณรัฐสิงคโปร9
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร9และสถิติ
เครือรัฐออสเตรเลีย
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ
2. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่าํ กวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่าํ กวานี้
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร9 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
สหราชอาณาจักร
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ประเทศ

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

ระดับ

ประเทศ

MIS and Digital Innovation

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

0131406 สํานักงานคณะกรรมการ Business Administration/ Strategic Foresight/ Future
พัฒนาการเศรษฐกิจ Development Studies Studies
และสังคมแหงชาติ

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย

0131405 สํานักงานคณะกรรมการ Management
พัฒนาการเศรษฐกิจ Information System
และสังคมแหงชาติ

0131407 กรมธนารักษ9

วิชาเอก / เนนทาง

ประเมินราคาทรัพย9สิน
Real Estate/
Real Estate
(Property Valuation and
Management/
Appraisal)
Real Estate Finance/
Property Study

๒

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร9
หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

การสืบสวนนิติเวชศาสตร9ทางการบัญชี
(Forensic Accounting)

โท

0131408 กรมสรรพากร

การบัญชี

0131409 กรมสรรพากร

นิติศาสตร9/ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายภาษีอากร/
กฎหมายภาษีสหภาพยุโรป
(EU Tax Law)

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด9 ญี่ปุiน
สหพันธ9สาธารณรัฐเยอรมนี
ราชอาณาจักรเนเธอร9แลนด9
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สมาพันธรัฐสวิส
ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐสิงคโปร9
เขตบริหารพิเศษฮองกง
สหรัฐอเมริกา
โท
แคนาดา
สหราชอาณาจักร
เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด9 ญี่ปุiน
สหพันธ9สาธารณรัฐเยอรมนี
ราชอาณาจักรเนเธอร9แลนด9
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สมาพันธรัฐสวิส
ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐสิงคโปร9
เขตบริหารพิเศษฮองกง

๓

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

1

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

0131410 กรมสรรพากร

สาขาวิชา
Economics/ Business
Administration

วิชาเอก / เนนทาง
International Trade

Business Administration Project Finance/
0131411 สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
Project Management/
รัฐวิสาหกิจ
Risk Management

0131412 สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง

ระดับ
โท

โท

เศรษฐศาสตร9/ บริหารธุรกิจ/ เศรษฐศาสตร9/ การเงินการธนาคาร/ โท
บัญชี
บัญชี

๔

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
แคนาดา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สหราชอาณาจักร
หรือสาขาวิชาการบัญชี
เครือรัฐออสเตรเลีย
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
นิวซีแลนด9 ญี่ปุiน
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
สหพันธ9สาธารณรัฐเยอรมนี
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ราชอาณาจักรเนเธอร9แลนด9
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สมาพันธรัฐสวิส
ราชอาณาจักรสวีเดน
สาธารณรัฐสิงคโปร9
เขตบริหารพิเศษฮองกง
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร9 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
แคนาดา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิตศิ าสตร9
สหราชอาณาจักร
หรือสาขาวิชาการบัญชี
เครือรัฐออสเตรเลีย
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
2 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สหราชอาณาจักร
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
ทางการเงิน ทางการเงินการธนาคาร หรือทางการบัญชี หรือ
เครือรัฐออสเตรเลีย
สาขาวิชาการบัญชี
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ประเทศ

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

0131413 กรมปศุสัตว9

สัตวแพทยศาสตร9 หรือ
Animal Science

0131414 กรมสงเสริมสหกรณ9

Marketing Management Marketing Management

ระดับ

ประเทศ

โท

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
เครือรัฐออสเตรเลีย

โท

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
สหราชอาณาจักร
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี
ญี่ปุiน
สาธารณรัฐสิงคโปร9

Animal Nutrition

๕

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1

1. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร9 ทางการสหกรณ9
ทางธุรกิจการเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
ทางธุรกิจการเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร
ทางเศรษฐศาสตร9สหกรณ9 ทางเศรษฐศาสตร9เกษตร หรือ
ทางสหกรณ9
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ
2. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่าํ กวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่าํ กวานี้
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

ประเทศ

โท

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
สหราชอาณาจักร
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี
ญี่ปุiน
สาธารณรัฐสิงคโปร9

สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด9
สหรัฐอเมริกา
แคนาดา
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
เครือรัฐออสเตรเลีย
นิวซีแลนด9

0131415 กรมสงเสริมสหกรณ9

Applied Economics

Applied Economics

0131416 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

Information Technology Information Technology
Security Management
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
(การจัดการความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)

เอก

0131417 สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

Geo informatics
(เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)

เอก

Remote Sensing
(การสํารวจระยะไกล)

๖

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร9 ทางการสหกรณ9
ทางธุรกิจการเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร
ทางธุรกิจการเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร
ทางเศรษฐศาสตร9สหกรณ9 ทางเศรษฐศาสตร9เกษตร หรือ
ทางสหกรณ9
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ
2. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่าํ กวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่าํ กวานี้
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาคอมพิวเตอร9 หรือ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
สาขาวิชาคณิตศาสตร9และสถิติ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร9กายภาพ
ทางภูมิศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

การศึกษาดานการสังเคราะห9สาร
ในระดับเซลล9หรือเมตาโบโลมิกส9
(Metabolomics)
การศึกษากระบวนการสังเคราะห9
สารสําคัญในพืช และแนวทาง
การใชประโยชน9
เวชสําอางจากขาว
ผลิตภัณฑ9จากวัสดุเหลือใชจากขาว

เอก

0131418 กรมการขาว

ชีวเคมี (Biochemistiry)

0131419 กรมการขาว

พัฒนาผลิตภัณฑ9
อุตสาหกรรมเกษตร
(Agro Industrial Product
Development)

0131420 กรมการขาว

วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี องค9ประกอบทางเคมีโภชนาการขาว เอก
การอาหาร (Food Science และการใชประโยชน9
and Technology)

0131421 กรมทาอากาศยาน

Airport Planning and
Management

เอก

Airport Planning

โท

๗

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร9
สหรัฐอเมริกา
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร9ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร9กายภาพ
เครือรัฐออสเตรเลีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเทศในทวีปเอเชีย
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
2 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร9
สหรัฐอเมริกา
ทางพัฒนาผลิตภัณฑ9อุตสาหกรรม
แคนาดา
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
เครือรัฐออสเตรเลีย
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
นิวซีแลนด9
ญี่ปุiน
1 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเกษตรศาสตร9
สหรัฐอเมริกา
ทางวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยีการอาหาร
แคนาดา
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
เครือรัฐออสเตรเลีย
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
นิวซีแลนด9
ญี่ปุiน
สหราชอาณาจักร
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ประเทศ

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

ประเทศ

0131422 กรมการขนสงทางบก วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมยานยนต9

โท

สหรัฐอเมริกา
เครือรัฐออสเตรเลีย
ญี่ปุiน

0131423 กรมการขนสงทางบก กฎหมายระหวางประเทศ
(International Law)

กฎหมายขนสงระหวางประเทศ
(International Transport Law)/
กฎหมายสนธิสัญญาระหวางประเทศ
(International Treaty Law)/
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
(International Trade Law)
วิศวกรรมขนสง
(Transportation Engineering)/
วิศวกรรมโครงสราง
(Structural Engineering)/
วิศวกรรมปฐพีเทคนิค
(Geotechnical Engineering)/
วิศวกรรมงานทาง
(Highway Engineering)/
วิศวกรรมบริหารกอสราง
(Construction Management
Engineering)

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

โท

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
เครือรัฐออสเตรเลีย
ญี่ปุiน

0131424 กรมทางหลวงชนบท วิศวกรรมโยธา

๘

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9 ทางวิศวกรรมเครื่องกล
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
5

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9 ทางวิศวกรรมโยธา
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

0131425 กรมทางหลวงชนบท

สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

วิศวกรรมเครื่องกล

โท

0131426 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล วิศวกรรมศาสตร9
(Engineering)

Groundwater/
Environmental/
Hydrogeology/
สิ่งแวดลอมและอุทกวิทยา

โท

0131427 สํานักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย9

International Business
Economics/
Strategy and Innovation/
International Business/
International Marketing

International Business
Economics/
Strategy and Innovation/
International Business/
International Marketing

โท

0131428 สํานักงานปลัด
กระทรวงพาณิชย9

Business Administration International Business

โท

๙

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
สหราชอาณาจักร
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
ญี่ปุiน
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร9กายภาพ ทางธรณีวิทยา
แคนาดา
หรือทางเทคโนโลยีธรณี
เครือรัฐออสเตรเลีย
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
ญี่ปุiน
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (29 ธ.ค. 59)
2 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
แคนาดา
สหราชอาณาจักร
หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
เครือรัฐออสเตรเลีย
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ประเทศ

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
2 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐสิงคโปร9
หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
เขตบริหารพิเศษฮองกง
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

0131429 กรมการคาตางประเทศ Logistics & Supply Chain
Management
International Shipping &
Transport Logistics
Shipping & Logistics
Management
Maritime Business or
Maritime
Management
International Shipping &
Trade
0131430 กรมทรัพย9สินทางป‚ญญา เภสัชศาสตร9
(Pharmacology)

Logistics & Supply Chain
Management
International Shipping &
Transport Logistics
Shipping & Logistics
Management
Maritime Business or Maritime
Management International
Shipping & Trade

โท

เภสัชกรรม (Pharmacy)

โท

สหรัฐอเมริกา

1

0131431 กรมทรัพย9สินทางป‚ญญา วัสดุศาสตร9
(Materials Science)

สิ่งทอ (Fabric)

โท

สหรัฐอเมริกา

1

โท

ญี่ปุiน

1

0131432 กรมทรัพย9สินทางป‚ญญา พอลิเมอร9ประยุกต9
พอลิเมอร9 (Polymer)
(Applied Polymer Science)

๑๐

ประเทศ

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร9กายภาพ ทางวัสดุศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร9กายภาพ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

0131433 กรมทรัพย9สินทางป‚ญญา วิศวกรรมเครื่องกล
ยานยนต9 (Automotive)
(Mechanical Engineering)

โท

0131434 กรมการคาภายใน

โท

Electrical and Computer Electronic Circuit/
Engineering
Hardware and Computer
Architecture

0131435 สํานักงานนโยบายและ Logistics and Supply
ยุทธศาสตร9การคา
Chain Management

Logistics and Supply Chain
Management

โท

๑๑

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
สหพันธ9สาธารณรัฐเยอรมนี 1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
ญี่ปุiน
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
2 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส9 หรือทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
1 1. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร9
สหราชอาณาจักร
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
ราชอาณาจักรเนเธอร9แลนด9
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ หรือ
เครือรัฐออสเตรเลีย
2. กําลังศึกษาชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่าํ กวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่าํ กวานี้
3. อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ประเทศ

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

0131436 สํานักงานนโยบายและ เศรษฐศาสตร9
ยุทธศาสตร9การคา

Quantitative Analysis

โท

0131437 สํานักงานนโยบายและ เศรษฐศาสตร9
ยุทธศาสตร9การคา

International Economics

โท

0131438 กรมคุมประพฤติ

Criminal Investigation

Criminal Investigation

โท

0131439 กรมคุมประพฤติ

Forensic Psychology

Forensic Psychology

โท

๑๒

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
สหราชอาณาจักร
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
ราชอาณาจักรเนเธอร9แลนด9
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
เครือรัฐออสเตรเลีย
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ราชอาณาจักรเนเธอร9แลนด9
เครือรัฐออสเตรเลีย
ญี่ปุiน
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ประเทศในภูมิภาคยุโรป

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร

1

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

1

- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห9ศาสตร9
สาขาวิชาสังคมศาสตร9และพฤติกรรมศาสตร9 หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
- กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

1

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

International Criminal
Justice

International/
Comparative Criminal Justice

โท

0131441 กรมสอบสวนคดีพิเศษ Transnational Crime/
Cyber Security/
Criminal Justice/
Criminology

Transnational Organizational
Crime/
White Collar Crime/
Criminology and Criminal
Justice

โท

0131442 กรมวิทยาศาสตร9บริการ Paper Science/
Paper Engineering

Paper Science/
Paper Engineering

โท

0131440 กรมคุมประพฤติ

สาขาวิชา

๑๓

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9
สหราชอาณาจักร
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห9ศาสตร9
เครือรัฐออสเตรเลีย
สาขาวิชาสังคมศาสตร9และพฤติกรรมศาสตร9 หรือ
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
แคนาดา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9
สหราชอาณาจักร
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
เครือรัฐออสเตรเลีย
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
นิวซีแลนด9
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร9กายภาพ
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร9ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร9 หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ประเทศ

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

0131443 กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร9

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

วิศวกรรมเครื่องกล

โท

0131444 สํานักงานการตรวจเงิน Accounting
แผนดิน

Accounting and Information
Systems Audit Control

โท

0131445 สํานักงานศาลปกครอง กฎหมายมหาชน

กฎหมายเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

โท

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
สหพันธ9สาธาณรัฐเยอรมนี
ทางวิศวกรรมเครื่องกล
เครือรัฐออสเตรเลีย
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.75
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
แคนาดา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9
ญี่ปุiน
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ประเทศ

0131446 สถาบันเทคโนโลยี
ป‰องกันประเทศ
(องค9การมหาชน)

วิศวกรรมศาสตร9

Mechatronics

เอก

สหรัฐอเมริกา
ประเทศในภูมิภาคยุโรป

1

0131447 สถาบันเทคโนโลยี
ป‰องกันประเทศ
(องค9การมหาชน)

วิทยาศาสตร9เคมี
(Chemistry)

Chemistry/
Organic Physical-Inorganic

เอก

สหรัฐอเมริกา
ประเทศในภูมิภาคยุโรป

1

๑๔

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร9กายภาพ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)

รายละเอียดประเภททุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําป 2560 (ทุนบุคคลทัว่ ไประดับปริญญา)
หนวยที่

สวนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก / เนนทาง

ระดับ

0131448 สํานักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร

นิติศาสตร9

กฎหมายมหาชน

โท

0131449 สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา

กฎหมายระหวางประเทศ

กฎหมายระหวางประเทศ

โท

0131450 สํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ

เศรษฐศาสตร9นวัตกรรม
(Innovation Economics)

0131451 สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ
(องค9การมหาชน)

การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา/
การวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา

-

การวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา/
การวิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา

เอก

เอก

๑๕

จํานวน
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูสมัคร
ทุน
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหรัฐอเมริกา
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9
สหราชอาณาจักร
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
สหรัฐอเมริกา
1 - กําลังศึกษาในชั้นปสุดทายหรือสําเร็จการศึกษา
สหราชอาณาจักร
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร9
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 35 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
สหรัฐอเมริกา
1 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร9
ประเทศในภูมิภาคยุโรป
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร9กายภาพ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร9ชีวภาพ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
สหรัฐอเมริกา
1 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาศึกษาศาสตร9
สหราชอาณาจักร
- คะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.50
เครือรัฐออสเตรเลีย
หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้
- อายุไมเกิน 40 ป นับถึงวันที่ปDดรับสมัคร (วันที่ 29 ธ.ค. 59)
ประเทศ

เอกสารแนบทาย 2

มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ผู ที ่จ ะเขารับ ราชการเป(น ขาราชการพลเรือ นตองมีคุณ สมบัติทั่ว ไป และไมมีล ัก ษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป5
(3) เป(นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป(นประมุขดวย
ความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะตองหาม
(1) เป(นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
(2) เป(นคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ<=นเฟ>อน ไมสมประกอบ
หรือเป(นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป(นผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป(นผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเป(นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป(นกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
(6) เป(นบุคคลลมละลาย
(7) เป(นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเป(นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป(นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอื่นของรัฐ
(9) เป(นผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(10) เป(นผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(11) เป(นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานใน หนวยงานของรัฐ
ผูที่จะเขารับราชการเป(นขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) (10)
หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเป(นกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ (9) ผูนั้น
ตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองป5แลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) ผูนั้นตองออกจากงาน
หรือออกจากราชการไปเกินสามป5แลว และตองมิใชเป(นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที่
--------------------------------------

